ESTEKA INTERESGARRIAK
LIBURUTEGIAK, HAUR LITERATURA ETA IRAKURKETA:
Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil
Miguel de Cervantes Liburutegi Birtualari lotutakoa, digitalizatutako hainbat titulu
eskaintzen ditu, zenbait egileri buruzko informazio osoa, haurren abestiei eskainitako
atala du eta doktoretza-tesiak ere baditu.
BLIX
Galiziako haur eta gazteen literaturari buruzko informazio zabala.
CEPLI
Gaztela-Mantxako Irakurketaren Sustapenerako eta Ikasketetarako Zentroa.
Irakurketa-gidak eta “Leer x Leer” aldizkari digitalerako sarbidea eskaintzen duen
argitalpenen atal interesgarria.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Irakurketari, haur-literaturari eta haurren liburutegiei eta ikastetxeei buruzko informaziomota osoa biltzen du. Haurren eta profesionalen funtsen katalogoa.
Galtzagorri
IBBY-ren atal euskalduna. Egileei, irudigileei eta ipuin-kontalariei buruzko informazioa
eta liburu irten berriak. “Behinola” aldizkariko testu osorako sarbidea.
SOL
Germán Sánchez Ruipérez Fundazioaren ardurapean. Haurrei eta familiei eskainitako
irakurketarako orientazio-zerbitzu zabala. Profesionalentzako Baliabide Bankua.
XTEC. Literatura infantil i juvenil
Kataluniako haur eta gazteen literaturari buruzko informazioa

NAZIOARTEKO ZENTRO ESPEZIALIZATUAK
The Children’s Book Council (New York)
Urtero haurren liburuei buruzko astea eta gazteen poesiari buruzko astea antolatzen
ditu elkarte honek. Ospakizunotako materialen kontsulta egin daiteke. Egileen eta
irudigileen zerrendak ere eskaintzen dira.
International Reading Association
Irakurketako profesionalen elkarte amerikar honek erreferentzia asko eskaintzen ditu
bere atarian, eta batzutan testu osoak ere eskaintzen ditu.
Ricochet. Centre International d’Etudes en Litterature de Jeunesse (Ardennes)
Frantziako nahiz beste hainbat herrialdeetako haur-literaturari buruzko informazio asko
eskaintzen du. Egileei, irudigileei, filmei, berriei, etab. buruzko datuak. Gaztelaniazko
bertsioak informazio ezberdina eskaintzen du, murritzagoa, baina herrialde
hispanoetan arreta gehiago jartzen du.

ESKOLAKO LIBURUTEGIAK:
ABIES
Programari buruzko berritasunak eta zalantzen eta arazoen foroa
Averroes
Andaluziako Juntaren webgunea. Aipamen bibliografikoak eta testu osoa duten
dokumentuak. “Libro Abierto” aldizkarirako sarbidea.
Gobierno de Navarra. Dirección General de Enseñanzas Profesionales y
Escolares
Abies programari buruzko informazioa. Eskolako liburutegiei buruzko “Blitz, ratón de
biblioteca” argitalpenen bildumako testu osora heltzeko lotura.

IPUIN KONTALARIAK
Cuentistas.info
Ahozko narrazioari buruzko artikuluak eta berriak

ALDIZKARI DIGITALAK
Babar
Eduki eguneratuak. Artikuluak, liburu irten berriak eta albisteak.
Behinola (euskera)
Galtzagorri Elkartearen aldizkari digitala.
Cornabou (catalán)
Eguneratutako informazioa. Liburu irten berriak, sariak, eta egileen edo irudigileen
webgunetara heltzeko estekak.
Imaginaria
Argentinan hamabost egunean behin argitaratzen den aldizkaria, bestelako herrialde
hispanoetako haur-literaturari buruzko informazioa ere eskaintzen du. Aurreko
zenbakietako gaikako bilaketa ere eskaintzen du.
Relalij. Revista latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil.
Latinoamerikako hainbat herrialdeetako IBBY-ren argitalpena

HEZKUNTZA
EducaRed
Telefónica Fundazioak sustatutako programa. Hezkuntzari buruzko edukiak eta
haurren eta gazteen materialari buruzko datu-basea.
Solohijos
Irakurketak duen garrantzia azpimarratzen du gurasoen heziketarako atari honek.

PROFESIONALEN ELKARTEAK
Asociacion de Escritores en Lengua Vasca
Euskaraz idazten duten idazleei buruzko informazioa
Gremio de Editores de Euskadi
Euskadiko argitaletxeei buruzko informazioa

EUSKADIKO LIBURUTEGIAK
Fundación Sancho el Sabio
Euskal Kulturaren Dokumentazio Zentroa. Euskarazko lanen katalogo osoa, artikuluen
erregistro bibliografikoak ere biltzen ditu.
SNBE. Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (Gobierno Vasco)
Euskadiko liburutegi askotako funtsak (Lege Gordailua barne) biltzen dituen katalogo
kolektiboa.

